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Smlouva 

na zajištění pobytu 

  
Dodavatel:                     a                          Odběratel:  
3V Krkonoše s.r.o.                                                                    Obchodní akademie,Střední pedagogická  
Moulíkova 2238/1                                                                    škola a Jazyková škola s právem státní         
150 00  Praha 5                                                                         jazykové zkoušky  
                                                                                                     U Stadionu 486  
                                                                                                     266 37  Beroun   
IČO:24271233                                                                            IČO:47558415  
DIČ:CZ24271233                                                                        DIČ:CZ47558415  
Telefon:608112292                                                                   Telefon:734714315  
Odpovědná osoba: Ing. Zdeněk  Virt-jednatel                      Mgr. Kateřina Krubová  
  

 
uzavírají tuto smlouvu: 

  
  

I.Předmět smlouvy  
  
Předmětem smlouvy je zajištění pobytu žáků a ped. doprovodu na Smíchovské boudě, který zahrnuje 
ubytování a stravování po dobu pobytu.  
  

    II.  Podmínky smlouvy  
  
Pobyt se uskuteční na Smíchovské boudě, Pec pod Sněžkou 29,54221.  
Termín konání: 20.-27.1.2019   
Počet účastníků: 45  
Doprava do Pece pod Sněžkou: vlastní -zajistí odběratel na své náklady.  
Doprava zavazadel z Pece pod Sněžkou a zpět: zajistí dodavatel na své náklady  
Předpokládaný příjezd:13.30 hod 20.1.2019  
  
  

     III. Stravování  
  
Strava se skládá ze : snídaně-formou bufetu  
                                   Oběd-polévka a hlavní chod  
                                   Večeře-hlavní chod  
                                   Celodenní pitný režim.  
Pobyt začíná večeří dne 20.1.2019 a končí snídaní a balíčkem na cestu  dne 27.1.2019. Balíček na 
cestu si připraví každý host sám při snídani.  
Na přání odběratele je možné připravit i druhou večeři (tatarák, kebab nebo suši). Tato není v ceně 
pobytu. V případě, že odběratel požaduje za zdravotních důvodů zvláštní stravu (diety-cukrovka, 
bezlepek apod.) musí tento požadavek předem projednat s dodavatelem (před příjezdem). Alergeny 
jsou uvedeny vždy vedle jídelníčku na nástěnce dodavatele v hale.  



  
  
  

     VI. Cenové podmínky  
  
Cena pobytu je 495,-Kč/os, den včetně DPH. Celková cena účastníka kurzu je 3465,-Kč s DPH.tj.:3013,-
Kč bez DPH a DPH je 452,-Kč. Pokud odběratel týdenního pobytu zajistí 40 a více platících účastníků, 
poskytne dodavatel dvěma členům ped. doprovodu pobyt zdarma.  
  
  

   VII. Způsob platby  
  
Dodavatel vystaví na základě smlouvy zálohovou fakturu ve výši 40 000,-Kč  bez   DPH.  
Splatnost je 14 dní od jejího vystavení. Při připsání zálohy na účet dodavatele vystaví tento daňový 
doklad o přijaté záloze s DPH. Po ukončení pobytu vystaví dodavatel fakturu na doplatek pobytu dle 
skutečně obsazených míst s odečtením případných neodbydlených dní z důvodu úrazu nebo nemoci 
účastníka pobytu a zálohy.  Obecní poplatky dané vyhláškou vybírá dodavatel za obec a uvede tyto ve 
faktuře na samostatném řádku bez DPH.  
   
  

      VIII. Ostatní ujednání  
  
Odběratel dbá  při příjezdu na bezinfekčnost účastníků pobytu, aby nedocházelo ke zbytečným 
předčasným odjezdům z důvodu nakažení ostatních účastníků pobytu.  
Dodavatel ručí za dodržování hygienických předpisů pro pobyt ve svém ubytovacím zařízení (příprava 
stravy, úklid apod.).  
Odběratel ručí za dodržování ubytovacího řádu daného objektu.  
Dodavatel poskytne nezbytnou součinnost při zajištění lékařské pomoci.  
Dodavatel poskytne odběrateli zdarma WiFi, prostory potřebné pro společné akce  a dle přání 
odběratele též projektor a plátno na školení.  
V den příjezdu seznámí dodavatel účastníky pobytu s provozním řádem objektu.  
V den příjezdu bude objekt připraven k předání odběrateli ve 13.00 hodin. V den odjezdu předá 
odběratel pokoje v 9.30 hodin dodavateli.  
  
  
  

    IX. Storno - podmínky  
  
V případě stornování pobytu odběratelem v době od podpisu smlouvy  a uhrazení zálohy do 90 dní 
před nástupem na pobyt vrátí dodavatel odběrateli 50 % z uhrazené zálohy na pobyt. Od 90-tého dne 
před nástupem na pobyt do dne nástupu je záloha nevratná.  
Pokud dojde ke stornování pobytu dodavatelem po zaplacení zálohy vrátí tuto celou  neprodleně 
odběrateli.  
  
  
  
  
  



  
  

   X. Platnost a účinnost smlouvy  
  
Tato smlouva vstupuje v platnost v okamžiku podpisu oběma stranami a končí zaplacením doplatku 
pobytu dodavateli. Vyhotovuje se ve dvou kopiích, kde každý z účastníků smlouvy obdrží jednu.   
  
  
  
  
V Praze dne ….......15.10.2018.......................  
  

Za dodavatele:…....................         Za odběratele:….................  
                       (razítko a podpis)                                                          (razítko a podpis)  
 


